
Ganhe tempo

controlador CB-200 

 para outras atividades, o controle de 
temperatura e umidade automáticos são feitos pelo 

com curva de cura já programada na 
memória. Também com opção de ajuste.

Opera com dois , para 
economizar energia desligando um dos ventiladores quando 
não for necessária muita extração de umidade.

ventiladores independentes

RECIRCULADOR
Patente Reg.

Fumo mais homogêneo e maior poder de tiragem de 
umidade com sistema de ventilação forçada.

Segurança: o controle de temperatura da estufa não é 
interrompido com a falta de energia, permitindo o andamento 
da estufada.

Investimento  permite a utilização da estufa 
convencional já existente, dispensando a construção de uma 
nova.

Econômico:

Qualidade: todos os equipamentos e acessórios que 
acompanham o Recirculador da Betha são os melhores do 
mercado, como o controlador, os suspiros laterais e 
expulsores com exclusivo acabamento bicromatizado 
dourado e abafador com pintura eletrostática para resistir ao 
ambiente hostil da fornalha. A bateria fornecida não requer 
manutenção e possui tecnologia com prata - as melhores e 
mais duráveis baterias.
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Betha Eletrônica Ltda
Rua João Pessoa, 152

88.801-530 - Criciúma / SC

Fone/Fax: (48) 437-0710

http://www.bethaeletronica.com.br
Email: vendas@bethaeletronica.com.br

SUSPIRO

RESERVATÓRIO

BATERIA

ABAFADOR

TUBOS VENTILADORES

CB-200

EXPULSOR DE UMIDADE

 Instale um Recirculador da Betha em sua estufa

Aumente sua produtividade e seus lucros

APROVADO

APROVADO

Admite diferentes formas de carregamento da estufa, como o 
tradicional fumo tecido em varas, preso em grampos como 
também o sistema de  .folhas soltas

Novo expulsor de umidade 

estrangulador ajustável 

com maiores dimensões e 
extração de umidade, proporcionando também a abertura e 
fechamento da tampa pelo produtor, independente do 
controle automático. Possui também ajuste da faixa de 
abertura de sua tampa, podendo-se facilmente ajustar para 
abertura pequena na amarelação e uma abertura maior na 
secagem. Acompanha ainda do 
duto de ventilação para aumentar ainda mais a extração de 
umidade conforme a capacidade de cada estufa.

Aumento de área plantada  usando a mesma estufa.



Lembre-se:  

Os melhores equipamentos para cura de fumo!

Recirculador é Betha

COMO FUNCIONA O RECIRCULADOR
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Representante

Na estufa ilustrada acima, as setas indicam o sentido de circulação do ar no interior da estufa através da ação dos 
tubos ventiladores (1) que aspiram o ar da parte superior e injetam para a parte inferior  através do  duto de  
ventilação (2) construído nos fundos.

Desta forma, o ar passa pela massa de fumo, levando consigo a umidade sendo que na passagem de retorno pelo duto, 
parte deste ar carregado de umidade  é expulsado para fora da estufa através do expulsor de umidade (3), renovando-
se assim o ar do interior da estufa pela entrada de ar através dos suspiros laterais (4). Para aumentar ainda mais a 
extração de umidade, pode-se utilizar o estrangulador ajustável (5) permitindo maior retirada de ar úmido pelo 
expulsor de umidade.

O controle da abertura do expulsor de umidade é feito automaticamente pelo controlador CB-200, através de um 
software inteligente que faz com que a abertura e fechamento do expulsor seja proporcional à umidade do fumo na 
estufa, evitando assim choques térmicos prejudiciais à cura de fumo. 

Da mesma maneira, o controlador CB-200 controla a temperatura da estufa automaticamente através do abafador (6) 
situado no cinzeiro da fornalha, mantendo a estufa sempre na temperatura certa, além de economizar lenha.

O Controlador CB-200 é o único com memória programável, que permite com que a temperatura e umidade da estufa 
evoluam automaticamente com o tempo, não sendo necessário ajustar a temperatura e umidade da estufa a todo 
instante, como também permite o ajuste desejado, sem a evolução automática.

Lembramos que para o bom funcionamento do sistema, deverá ser construída uma boa fornalha (7), com inclinação 
satisfatória para uma boa puxada de calor para os canos, como também devem ser colocados plásticos ou placas de 
isolamento térmico no teto, encostado às telhas, de forma a não permitir entrada de ar, que permitam a condensação 
de água no teto.
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